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2016. július 6-11. Cultura Nostra jutalomkirándulás
Pannonhalma,  

Bábolna, Herend

2016. július 2-6. Bajai Anyanyelvi Tábor Baja

2016. július 4-10. Sátoraljaújhely Középiskolás Tábor
Sátoraljaújhely,  

Várhegy Üdülő

2016. július 10-15. Babarcszőlősi Lovastábor - I. turnus Babarcszőlős

2016. július 17-22. Babarcszőlősi Lovastábor - II. turnus Babarcszőlős

2016. július 21-22. Nándorfehérvári diadal Emléknapja
Szentendre,   

Budapest

2016. július 18-23. Kárpát-medencei Történelem Szakos Tanár Tábor Gyöngyös

2016. július 23-31. Ivói Erzsébet Tábor Ivó

2016. július 25-29.
Magyar Nyelv és Irodalom  

Szakos Tanárok Találkozója
Eger

2016. augusztus 1-9. Győri Anyanyelvi Tábor Győr

2016. augusztus 1-6. Ópusztaszeri Anyanyelvi Tábor Baks-Ópusztaszer

2016. augusztus 8-13. Tatai Anyanyelvi Tábor Tata

2016. augusztus 13-19. Zánkai Erzsébet Tábor Zánka

2016. augusztus 22-27. Főiskolás Tábor Szentendre

2016-ban új elemekkel bővül a  

nyári programsorozat. A Babarc-

szőlősi Lovastábor az ifjúsági 

szervezetek diákvezetőinek 

kínál élményekkel teli táborozási 

lehetőséget, az Ópusztaszeri 

Anyanyelvi Táborba a délvidéki 

általános- és középiskolák diákjai 

kaptak meghívást.

Magyar iskolaválasztási kampány  
a Kárpát-medencében

A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának keretében  
magyar iskolaválasztási kampányt indított a Kárpát-medencében, 

különös figyelemmel a szórványvidékekre. 

Felvidéki Beiratkozási Program
A Rákóczi Szövetség 2004-ben indította Beiratkozási 

Programját a Felvidéken azzal a céllal, hogy a szülők fi-

gyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára irányít-

sa. A Program minden év decemberében veszi kezdetét  

az óvodások megajándékozásával.

2015 decemberében 12742 felvidéki magyarul beszélő 

óvodás kisgyermek kapott karácsonyi ajándékcsomagot. A 

Rákóczi Szövetség a Felvidéken működő célalapok közre-

működésével idén is törekedett ara, hogy a szlovák nyelvű 

óvodába járó magyarul beszélő gyermekeket is felkeresse, 

Rákóczi Szövetség Nyári Programterve
A tavaszi általános iskolai beiratkozások előtt mintegy 

6500 külhoni magyarul beszélő nagycsoportos óvodás-

nak küldött ajándékot a Szövetség a szüleiknek szóló  

levéllel együtt. A magyar iskolaválasztási kampány cél-

ja, hogy racionális érvekkel meggyőzze a határon túli  

magyar családokat arról, hogy gyermekük felnőttként  

remélt boldogulása és a magyar közösségek hosszú távú 

megmaradása szempontjából az a leghelyesebb, ha magyar 

és nem államnyelvű iskolát választanak gyermeküknek.  

A külhoni magyar iskolák többlettudást nyújtanak, hiszen 

a magyar nyelv és kultúra mellett magas szinten biztosítják 

a többségi nemzet nyelvének és kultúrájának oktatását.  

Az iskolaválasztási kampány érinti a teljes Felvidéket, 

ahol idén 4200 iskolakezdés előtt álló gyermeket szólí-

tott meg, továbbá a kárpátaljai Felső-Tisza vidéken 120,  

a partiumi Bihar megyében 1400, Désen és régiójában 70,  

a dél-erdélyi Fehér megyében 70, Temes megyében 150, 

a vajdasági szórványban 500, Horvátországban és a Mura-

vidéken 30-30 magyarul beszélő óvodást. A kampány 

végrehajtásában helyi oktatási szakemberek és civilek 

működnek együtt a Rákóczi Szövetséggel. A megszólított 

gyermekek szüleinek a Rákóczi Szövetség ígéretet tett 

arra, hogy a szeptemberi iskolakezdést követően – magyar 

iskolaválasztás esetén – számíthatnak a magyarországi  

civil társadalom és a települési önkormányzatok elismeré-

sét kifejező beiratkozási ösztöndíjra, amelyet személyesen, 

iskolai ünnepségek keretében adnak át az ősz folyamán.  

megajándékozza, valamint szüleiknek átadja a tájékozta-

tó levelet. A megváltozott szlovákiai beiratkozási időpont 

lehetőséget nyújtott, hogy a Rákóczi Szövetség munka-

társai február – március folyamán 4200 iskolakezdés előtt 

álló gyermeket ismételten meglátogassanak. Tavasszal 

az óvodásokat magyar népmesegyűjteménnyel ajándé-

kozták, szüleiknek pedig ígéretet tettek, hogy a magyar  

iskolaválasztás esetén számíthatnak a Rákóczi Szövetség és  

a magyar civil társadalom beiratkozási ösztöndíjára.  

BEIRATKOZÁSI PROGRAM

Felelős kiadó: Dr. Halzl József

Szerkesztő: Központi Iroda  

facebook.com/rakocziszovetseg
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DÉS ÉS KÖRNYÉKE 

Temes megyei Óvodai program

Délvidéki Beiratkozási Program
Temerin, Szenttamás

A Rákóczi Szövetség munkatársai, Pálinkás Barnabás és 

Nagy Domonkos István, az Óvodai Program keretében 

2016. február 18-19. között Désre és környékére látogattak. 

Tárkány Margit, a dési 1-es számú Általános Iskola igazga-

tónője fogadta a küldötteket. Kíséretében a dési Rózsahe-

gyi Óvodában 12 magyar gyermeknek adtak át iskolakezdő 

csomagot, majd Szásznyíresen 5, Bálványosváralján 7 előké-

szítőbe készülő gyermek vehette át a Szövetség ajándékát. 

Szásznyíresen, hogy a helyi alsós képzést idén befejező 

diákok szüleit meggyőzzék a magyar anyanyelvű okta-

tás fontosságáról, még ha gyermekeik számára ilyen in-

tézményt csak a 8 kilométerre fekvő Désen találnak is,  

a szülők számára egy kis ajándékcsomagot adtak át, va-

lamint ígéretet tettek arra, hogy amennyiben a magyar 

iskola mellett döntenek, a Rákóczi Szövetség az így adó-

dó anyagi többlet enyhítését egy havi rendszerességű, 50 

euró összegű ösztöndíjjal támogatja majd. Tolmácsolták 

továbbá Tárkány Margit igazgatónő ígéretét, miszerint  

a Désre beiratkozó diákok utazási költségét az iskola átvál-

lalja. A Szövetség képviselői a nyíresi román iskola 5. és 6. 

osztályos magyar diákjainak szüleinél is látogatást tettek, 

hogy felajánlják a támogatást. Összesen 13 család fogadta 

a küldöttséget, azonban a szülők többsége hangot adott 

félelmeinek a dési iskolában támasztott követelményeket, 

a városi környezetben adódó veszélyeket, illetve az utazás-

ból adódó többletköltséget, energiát és időt illetően. 

Másnap Désen, a Magyar Házban gyűltek össze a dési  

magyar értelmiség képviselői azzal a szándékkal, hogy helyi 

szervezetet alapítsanak, valamint a már meglévő, líceum-

ban működő szervezet lehetőségeiről tájékozódjanak.  

A szervezet megalapítását követően jó hangula-

tú beszélgetés alakult ki, melynek során Pávai Jenő,  

a szamosújvári Ana Ipatescu Elméleti Líceum tanára beszá-

molt arról, hogy Szamosújváron hamarosan önálló magyar 

oktatási központ indul, mely keretet biztosíthat az ottani 

ifjúsági szervezetnek, valamint érdeklődött a Szövetség 

nyújtotta programokról. A találkozón jelen volt Tárkány  

Margit iskolaigazgató és Varga Loránd helyi vállalkozó,  

a Szövetség dési partnere is.

2016. február 25-én a Rákóczi Szövetség képviseletében 

Csáky Csongor főtitkár és Pálinkás Barnabás munkatárs 

Temesvárra látogatott, hogy Temes megye magyar nagy-

csoportos óvodásainak is elvigye a Szövetség beiratko-

zási ajándékcsomagját. A felvidéki mintára, és az ottani  

tapasztalatokat felhasználva 2012-ben először Bihar me-

gyére terjesztette ki Beiratkozási Ösztöndíjprogramját  

a Rákóczi Szövetség, majd 2015-ben Temes megyében is 

elindulhatott a kezdeményezés. 

Idén először a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Lí-

ceumban 10 nagycsoportos óvodás vehetett át ajándék-

csomagot, majd a Bartók Béla Líceum óvodájában a helyi- 

és a vidéki óvodákból közel 80-an.

Az ünnepségeken Csáky Csongor főtitkár köszöntöt-

te a nagycsoportosokat és szüleiket, és röviden beszélt  

a magyar iskola előnyeiről és a Beiratkozási Programról, 

majd Pálinkás Barnabás azt emelte ki, hogy a Szövetség 

az egyetem elvégzéséig kínál egy sor ingyenes lehető-

séget – táborokat, utazásokat, képzéseket – a magyar  

iskolában tanuló diákoknak. A megye többi településére  

a tanfelügyelőség és a Bartók Béla Líceum segítségével  

jutottak el az ajándékcsomagok.

A Rákóczi Szövetség 2016-ban a vajdasági Magyar Nem-

zeti Tanács kérésére kiterjesztette Beiratkozási Prog-

ramját a Délvidék valamennyi 30% alatti magyarsággal 

rendelkező településére. A térségben 2013-ban induló 

kezdeményezésnek eddig csak a 20% alatti magyarság-

gal rendelkező települések voltak részesei. 2015-ig éven-

ként 300-350 óvodás kaphatott támogatást. A program 

kiterjesztésének köszönhetően, 2016 márciusában 520 is-

kolakezdés előtt álló magyarul beszélő óvodáshoz jutott 

el a Rákóczi Szövetség ajándékcsomagja, valamint a szü-

lőknek szóló magyar iskolaválasztás mellett érvelő levél. 

A program lebonyolításában a Magyar Nemzeti Tanács és  

a Rákóczi Szövetség helyi aktivistái segédkeztek. 

2016. március 17-én a Rákóczi Szövetség képviseletében 

Csáky Csongor főtitkár és Nagy Domonkos István munka-

társ Temerinbe és Szenttamásra, a programba idén bevont 

településekre, látogatott. Mindkét helyszínen ünnepélyes 

keretek közt adták át az iskolakezdő csomagokat és szü-

lőknek szóló kampányleveleket. Temerinben 52 gyermek, 

Szenttamáson 25 részesült ajándékban. Az eseményeken 

a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében Jerasz Anikó,  

a végrehajtó bizottság elnöke vett részt. Az ünnepségek  

a média kiemelt figyelme mellett zajlottak.

2016. február 18-19. 2016. március 17.

Írta: K.I.

Írta: K.I.

Írta: K.I.
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Kárpátaljai Beiratkozási Program
2016. március 31-én Kárpátalján, a Felső-Tisza vidékén tar-

tott iskolaválasztási kampányt a Rákóczi Szövetség. A Be-

iratkozási Program Keretében 170 iskolakezdés előtt álló 

magyarajkú kisgyermeknek adtak át ajándékcsomagot, 

szüleik pedig átvehették a Szövetség tájékoztató levelét.

Csáki Csongor főtitkár, Pálinkás Barnabás szövetségi mun-

katárs, valamint Takács Mária, a Kárpátaljai Magyar Peda-

gógus Szövetség képviselője Visken, Nagybocskón, Ak-

naszlatinán, Rahón, Técsőn és Bústyaházán személyesen 

adták át az iskolakezdő csomagot. Husztra, Gyertyánliget-

re és Kőrösmezőre a helyi pedagógusok segítségével ju-

tottak el az ajándékok. A szülőknek átadott levélben a Rá-

kóczi Szövetség ígéretet tett, hogy ha a gyermek magyar 

iskolában kezdi a tanévet, számíthat a Szövetség 10 ezer 

forint értékű beiratkozási ösztöndíjára.

Március 15-i Diákutaztatási Program

Iskolánként egy autóbusznyi diák vehetett részt a kirándu-

láson, amihez a Rákóczi Szövetség az utazó diákok számá-

tól függően legfeljebb 200 ezer forint értékű utazási keret-

támogatást ajánlott fel a sikeres pályázóknak. Felvidékre 

36 iskola, Erdélybe illetve Partiumba 23, Vajdaságba 12, 

Kárpátaljára 3, Szlovéniába és Horvátországba pedig 2-2 is-

kolai csoport látogatott. 1994 óta hirdeti meg Március 15-i 

Diákutaztatási Programját a Rákóczi Szövetség magyaror-

szági középiskolások számára, azzal a céllal, hogy a Kár-

pát-medence valamely határon túli településére utazza-

Fehér megyei Óvodai Program
Alsó-Fehér megye,
Nagyenyed és környéke

2016. március 21. és 23. között Nagyenyedre és környé-

kére látogatott a Rákóczi Szövetség két munkatársa, 

Nagy Domonkos és Pálinkás Barnabás, hogy az erősen 

szórványosodó Alsó-Fehér megyei magyar óvodások-

nak átadják a Szövetség iskolakezdő ajándékcsomag-

ját, valamint szüleiknek a magyar iskolaválasztás mel-

lett szóló levelet és 12 pontot. A Beiratkozási Program 

kiterjesztése Alsó-Fehér megyére a dálnoki tanácskozá-

son merült fel még februárban, ahol helyi tanárok, a ma-

gyar tanfelügyelőség és Bánffy Farkas, a helyi közösség 

egyik újjászervezője kérték a Szövetség vezetőit, hogy 

a Felvidéken, Délvidéken, Bihar és Temes megyében,  

illetve Dés környékén sikerrel futó programba vonják be  

a Nagyenyed környéki magyar iskolákat is.

A Szövetség munkatársai Lőrincz Helga Fehér megyei 

tanfelügyelő vezetésével meglátogatták a Küküllő-mente 

magyar óvodásait. Búzásbocsárdon 1, Magyarpéterfal-

ván 1, Betlenszentmiklóson 9, Gyulafehérváron 4 iskolába 

készülő kisgyermeknek adták át a Szövetség ajándékát. 

Nagyenyeden, a Bethlen Gábor Kollégium óvodájában egy 

szülői értekezlet keretében kerültek átadásra az ajándék-

csomagok. A küldöttség röviden bemutatta a Szövetség 

munkáját, a Beiratkozási Programot, és bíztatták a szü-

lőket, hogy magyar iskolát válasszanak gyermeküknek.  

A térségből még Torockón 2, Torockószentgyörgyön  

3, Felenyeden 1, Felvincen 3, Székelykocsárdon 1, Magyar-

lapádon 10, Magyarbecén 4, Csombordon 3 nagycsoportos  

kapott iskolakezdő ajándékot.

nak és az ottani magyar társaikkal közösen ünnepeljenek. 

A program fő célja, hogy minél több közvetlen kapcsolat 

alakuljon ki a magyarországi és a határon túli magyar di-

ákok, tanárok, illetve iskolák között. A pályázatra bármely 

magyarországi középiskola jelentkezhetett. A Szövetség 

múlt évi Diákutaztatási Programjai keretében március 15-

én, június 4-én és október 23-án 431 Kárpát-medencei kö-

zépiskola több mint 13.000 diákja utazhatott.

DIÁKUTAZTATÁS/DIÁKPROGRAMOK

A Rákóczi Szövetség Március 15-i Diákutaztatási Programja  
keretében 90 középiskola pályázott sikerrel Kárpát-medencei  

utazási támogatásért. Közel 4000 magyarországi középiskolás  
diák utazhatott március 15-én valamely határon túli magyar  

településre és ünnepelhetett közösen ott élő diáktársaival. 

Írta: K.I.

Írta: K.I.

Írta: K.I.



RÁKÓCZI SZÖVETSÉG HÍRVIVŐ8 RÁKÓCZI SZÖVETSÉG HÍRVIVŐ 9

I. Kárpátaljai Kirándulás

Idén első alaklommal került megrendezésre a Kárpátaljai 

Kirándulás elnevezésű program, melyre kelet-magyaror-

szági, kárpátaljai és felvidéki középiskolák kaptak meghí-

vást. Az iskolákból 5 diák és 1 kísérőtanár jelentkezhetett. 

A kiránduláson 24 iskola (9 magyarországi, 1 felvidéki és 14 

kárpátaljai) 136 képviselője vett részt.

A kirándulás péntek délelőtt indult Nyíregyházáról a ma-

gyarországi és felvidéki középiskolásokkal. A kárpátaljai 

iskolák Beregszászon csatlakoztak a társasághoz. Ez volt 

egyben a kirándulás első megállója is, ahol a résztvevők 

meglátogatták a Beregi Múzeumot, a Beregszászi II. Rá-

kóczi Ferenc Főiskolát és a Bethlen Gábor Gimnáziumot. 

A szállásadó családok Benén és Nagymuzsalyban várták  

a diákokat és tanáraikat. A szállások elfoglalása után a csa-

pat visszatért Beregszászra, és az Ilyés Gyula Nemzeti Szín-

házban megtekintette az Ádámok és Évák című színházi 

előadást. Benén elszállásolt diákok és tanáraik a nap végén 

egy játékos ismerkedő esten szórakozhattak.

Szombaton Vereckére utaztak a kirándulók, ahol a Hon-

foglalás-emlékműnél tartottak megemlékezést, majd Fel-

sőgereben bejárhatták az Árpád-vonal felújított bunkerét. 

Az ebédet követően Lados Balázs tanárúr vezetésével  

a Munkácsi Várban tettek sétát. Munkácsról Szolyvára  

utazott a népes csoport, hogy a Magyar Siratófalnál meg-

emlékezzenek a ’44-es eseményekről.

Vasárnap reggel a nagymuzsalyi szentmisén vettek 

részt a diákok és tanáraik. Ezt követően a Berényi kas-

télynál, majd záróprogramként a beregszászi szent Ist-

ván szobornál helyeztek el koszorút. A kárpátaljai di-

ákok a későbbi találkozás reményében vettek búcsút  

acsoporttól,  a magyarországiak és szlovákiaiak Nyíregy-

házán köszöntek el egymástól.

A hétvége jó hangulatban telt, a fiatalok lelkesen és fe-

gyelmezetten vettek részt a programokon. A Rákóczi 

Szövetség központi irodáját a helyszínen Petrovay László, 

Szenyó Diana és Görcsös Katalin képviselte. A túrát Lados  

Balázs, a budapesti Szent Margit Gimnázium történelem - 

földrajz szakos tanára vezette.

V. Délvidéki Utazás

Idén ötödik alaklommal került megrendezésre a Délvidéki 

Utazás elnevezésű kirándulás, melyre dél-magyarországi 

és délvidéki középiskolák kaptak meghívást. Az iskolákból 

5 diák és 1 kísérőtanár jelentkezhetett. A kiránduláson 14 

iskola (10 magyarországi, 4 délvidéki) 74 képviselője vett részt.

A Budapestről induló kiránduláshoz a magyarországi 

résztvevők nagy része Szegeden csatlakozott, a délvidé-

ki iskolákkal Szabadkán találkozott a csoport. Szabadkán 

a városháza megtekintésével indult a program, amit egy 

rövid városnézés követett. A nap következő állomása  

Tóthfalu volt. A szállást biztosító településen Weiss Rudolf,  

a Vajdasági Német Népi Szövetség elnökének érdekfeszí-

tő előadását hallgathatták meg a jelenlévők. Bemutatta  

a szervezet munkáját, majd a német kisebbség helyze-

téről, az 1944-45-ös vérengzésekről és a mai, áldatlan 

németországi állapotról beszélt.

Vacsora közben a tóthfalusi gyerekek meglepetés mű-

sorral készültek a vendégeknek. A nap zárásaként a diá-

kok egy játékos ismerkedési esten szórakoztak, a tanárok  

pedig műhelybeszélgetésen vettek részt, ahol mindenki 

bemutathatta iskoláját, szervezetét. 

Szombaton reggeli után Bács várához kirándultak a diákok 

és tanáraik, ahol Lados Balázs túravezető tartott előadást 

a várról és a Történeti Alkotmányról. Újvidéken Matuska 

Márton publicistával, az 1944-es délvidéki magyarellenes 

vérengzések kutatójával találkozott a társaság. Személyi-

sége mindenkit elvarázsolt. Ezt követően Nándorfehér-

várra utaztak a résztvevők. A várban egy rövid szabad 

program után megemlékezést tartottak, majd visszaindul-

tak Tóthfaluba. A vacsora után egy fergeteges hangulatú 

táncházban szórakoztak a tanárok és diákok egyaránt.

Vasárnap reggel a helyi szentmisén Lados Balázs túrave-

zető megköszönte a falusiak szíves vendéglátását. Ezt kö-

vetően a csúrogi emlékműnél a ’44-es vérengzésekre em-

lékeztek. Az eseményekről Faragó Zoltán és Lados Balázs 

beszélt a diákoknak. A program Nagybecskereken zárult, 

ahol a Nepomuki Szent János székesegyházat tekintette 

meg a társaság. A délvidéki diákok a későbbi találkozás 

reményében vettek búcsút a csoporttól, majd a magyaror-

szágiak Szegeden búcsúztak el egymástól.

A vendéglátó, Faragó Zoltán, a Rákóczi Szövetség Helyi 

Szervezetének elnöke volt. A Szövetség központi irodáját 

Szenyó Diana és Görcsös Katalin képviselte, a túrát Lados 

Balázs, a budapesti Szent Margit Gimnázium történelem - 

földrajz szakos tanára vezette.

Írta: Görcsös Katalin

2016. május 6-8.2016. április 22-24.

Írta: K.I.
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JÚNIUS 4-I DIÁKUTAZTATÁSI
PROGRAM

Nemzeti Összetartozás Napi Diákutaztatási Programját pályázat keretében hirdette meg a Rákóczi Szövetség, amelyre 

bármely Kárpát-medencei középiskola pályázhatott azzal a feltétellel, hogy június 4-én a Kárpát-medencében legalább 

egy határ átlépésével egy másik ország magyar iskolájához látogat, ahol közös programot szerveznek.

A 104 sikerrel pályázó iskola közül 62 magyarországi, 16 erdélyi és partiumi, 15 felvidéki, 9 délvidéki és 2 kárpátaljai volt. 

Az utazók nem csak Magyarországról és Magyarországra utaztak, hanem több esetben külhoni régiók iskolái keresték fel 

egymást. A Rákóczi Szövetség minden pályázó iskolát utazási támogatásban részesített. Az idei év során már több mint 

5000 középiskolás kapcsolódott be a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei diákutaztatási programjaiba.

Nemzeti Összetartozás 
Napja Budapesten

A Rákóczi Szövetség a Honvédelmi Minisztérium Nemze-

ti Rendezvényszervező Hivatalának együttműködésével 

közel 200 felvidéki diák számára szervezett programot 

Budapesten a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 

2016. június 4-5. között. A rendezvényen résztvevő isko-

lák: Komáromszentpéteri Kossányi József Alapiskola és 

Óvoda; Hetényi Tarczy Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola; 

Ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda; Tardoskeddi 

Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola; Ud-

vardi Majtényi Adolf Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola;  

Érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Alapis-

kola; Muzslai Endrődy János Alapiskola és Óvoda; Köböl-

kúti Stampay János Alapiskola; Szőgyéni Csongrády Lajos 

Alapiskola; Lukanényei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola; 

Csábi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda; Ipoly-

balogi Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola; 

Ipolynyéki Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapis-

kola. 2016. június 4-én, szombaton 4 autóbusznyi diák és 

kísérőtanár érkezett Budapestre, hogy bekapcsolódjon az 

XIX. FELVIDÉKI SÉTA 

2016 tavaszán 19. alkalommal került sor a Felvidéki séta meg-

rendezésére, melyre ezúttal a Rákóczi Szövetség nyugat-fel-

vidéki és északnyugat-magyarországi ifjúsági szervezetei 

kaptak meghívást. A rendezvényen összesen 16 iskola 90 di-

ákja és tanára vett részt (iskolánként 5 diák és 1 kísérőtanár).

Felvidék: Alsóbodoki MTNy Vállalkozói Magán Szakközép-

iskola, Dunaszerdahelyi MTNy Magán Szakközépiskola, 

Ipolysági Fegyverneki Ferenc KI Katolikus Iskola, Komáromi 

Marianum Egyházi Gimnázium, Komáromi Selye János Gim-

názium, Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémi és Corvin Má-

tyás MTNy Gimnázium, Zselízi Comenius Gimnázium.

Magyarország: Budapesti Szent Margit Gimnázium, Győri 

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győri Kazinczy Fe-

renc Gimnázium, Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Köz-

oktatási Központ, Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázi-

um, Keszthelyi Vajda János Gimnázium, Pápai Református 

Kollégium Gimnáziuma, Szombathelyi NYME Bolyai Já-

nos Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Tatabányai  

Mikes Kelemen Szakközépiskola.

A Rákóczi Szövetség központi irodáját Görcsös Katalin 

és Nagy Domonkos István képviselték, a túra vezetője  

a hagyományokhoz híven Lados Balázs, a budapesti Szent 

Margit Gimnázium történelem-földrajz szakos tanára volt.

A séta 2016. május 20-án vette kezdetét Észak-Komárom-

ban, ahol a csapat először Szent István lovasszobrát, majd 

gróf Esterházy János emléktábláját koszorúzta meg. A két 

autóbusznyi diák innen Selmecbányára utazott és Tóth 

Ildikó idegenvezetésével felgyalogolt a gyönyörű panorá-

májú, ám sajnos még romos állapotú Kálváriához. Beszter-

cebányán megtekintették és megkoszorúzták az egykori 

városfal maradványát és Bél Mátyás lakóházát majd rövid 

városnézés után tovább indultak Késmárkra. Kollégiumi 

szállásuk elfoglalását és a vacsorát követően Görcsös Ka-

talin tartott interaktív ismerkedési estet a diákoknak, míg  

a pedagógusok esti sétára és beszélgetésre indultak.

Szombaton is színes kulturális, történelmi program várt  

a diákokra. Toporcon, Görgey Artúr szülőhelyén halálának 

100. évfordulója alkalmából emlékeztek munkásságáról.  

A Görgey család sírkertjének megtekintése és megkoszo-

rúzása után Csütörtökhelyen a Szapolyai kápolnát látogat-

ták meg. Lőcsén a középkori városfallal körbe ölelt gótikus 

és reneszánsz műemlékekkel teli óvárosban sétáltak, meg-

csodálták a Szent Jakab templom gótikus szárnyasoltárát, 

a városháza impozáns épületét. A lőcsei városnézés után 

egy másik fontos, a Görgey családhoz köthető helyszínen, 

Szepesgörgőn emlékezett a diákság. Szepesszombat fő-

terének és templomának megtekintését követően visz-

szatértek Késmárkra, ahol az evangélikus templomban 

Thököly Imre szarkofágjánál helyeztek el koszorút, majd 

a híres Evangélikus Líceumnál Hunfalvy Pál emléktáblája 

előtt tisztelegtek. Rövid belvárosi séta után a nap kulturális 

programját Lados Balázs rövid előadása zárta a vár kapu-

jánál. Este Nagy Domonkos István mutatta be a Rákóczi 

Szövetség fő tevékenységét és az aktuális pályázati-, tábo-

rozási lehetőségeket, majd a diákok ismét rövid csapatépí-

tő programon vehettek részt, míg a pedagógusokat Filicki 

Tibor, a vendéglátó kollégium vezetője kísérte el sétájukra.

Május 22-én, vasárnap a kirándulók a Csorba-tóhoz utaz-

tak, ahol kiadós sétát tettek. A hétvége utolsó megálló-

ja Újtátrafüred volt. A Szontágh-villa előtt Lados tanár 

úr ismertette a család történetét és munkásságát, majd 

Pavel Kušnír, a település evangélikus lelkésze mesélt  

a Szontághokról, végül az evangélikus templom kriptájá-

ban Szontágh Miklós sírjánál rótták le tiszteletüket. Rövid 

búcsút követően a két autóbusznyi diák hazaindult.

ünnepi rendezvénysorozatba. A szállás elfoglalását köve-

tően a vendégek útja a Kossuth Lajos térre vezetett, ahol 

megtekintették a Parlamentet és a Látogatóközpontot, 

majd a budai oldalon, a felújított Várkert Bazáron át fel-

sétáltak a Várba. Ebéd után a Várnegyed további látniva-

lóit csodálhatták meg a gyerekek és tanáraik, majd a nap 

fénypontjaként a Városmajori Szabadtéri Színpad koncert- 

eseményén szórakozhattak. Elsőként a Crème de la pop 

nevű formáció lépett színre, majd Maszkura és a tücsök-

raj következtek. Az este utolsó zenekara a Compact Disco 

volt, előadásuk osztatlan sikert aratott. A nap zárásaképp  

a csoport autóbuszos esti városnézésen vett részt.

Vasárnap reggelit követően a diákság megtekintette a Ma-

gyar Nemzeti Múzeum állandó tárlatát. A Múzeumkertben 

Nagy Domonkos István röviden szót ejtett a Szövetség 

tevékenységéről és arra bíztatta a fiatalokat, hogy ahhoz  

a jövőben csatlakozzanak.

Írta: Nagy Domonkos István

Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján a Rákóczi Szövetség 
Diákutaztatási Programja keretében 104 Kárpát-medencei középiskola 
több mint 4000 diákja utazhatott legalább egy határ átlépésével egy másik 
magyar iskolához.

2016. május 20-22.

 2016. június 4-5.

Írta: K.I.

Írta: K.I.
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XXII. Kárpát-medencei Középiskolás 
Vezetőképző, Debrecen 

A Rákóczi Szövetség 2016. április 15-17. között huszonket-

tedik alkalommal rendezett középiskolás vezetőképzőt, 

ezúttal Debrecenben. A cívisvárosba 38 ifjúsági szervezet 

képviseletében 114 résztvevő érkezett Partiumból, Felvi-

dékről, Kárpátaljáról és az anyaországból.

A hétvégi rendezvény kezdetén Csáky Csongor főtitkár és 

Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgármestere köszöntöt-

ték a jelenlévőket és örömmel számoltak be arról is, hogy 

Dr. Papp László vezette város 1 millió forinttal csatlakozott 

a Szövetség Beiratkozási Programjának támogatói közé. 

Vacsora után a Lovasíjász című friss magyar dokumen-

tumfilmet tekinthették meg a résztvevők.

Szombat délelőtt a Debreceni Református Kollégiumban 

Győri József igazgató köszöntötte a vezetőképző részt-

vevőit, majd átadta a szót Győri L. József irodalomtörté-

nésznek, a Kollégium tanárának, aki a város történetéről, 

a neves iskolaközpontról és annak irodalmi vonatkozásai-

ról tartott nagysikerű előadást. Ezután a Kollégium Nagy-

könyvtárának, Dísztermének és egyháztörténeti gyűjte-

Felvidéki Színházlátogatás 2016
A Rákóczi Szövetség a felvidéki magyar tanítási nyelvű kö-

zépiskolák részére színházlátogatási pályázatot hirdetett 

a 2015/2016-os tanév második felében. A középiskolák  

a pályázat keretében a Kassai Thália Színház, illetve  

a Komáromi Jókai Színház előadásaira igényelhettek tá-

mogatást. A programba 7 középiskola kapcsolódott be, 

292 diákkal és 22 pedagógussal. A színházlátogatás során 

többek között Nagy Ignác - Parti Nagy Lajos: Tisztújítás, 

Moliére: Mizantróp és Carlo Goldoni - Mikó István - Fer-

kai Tamás: Mirandolina, te drága c. előadásait tekintették 

meg a diákok. A Rákóczi szövetség egy felvidéki part-

nere támogatásával a teljes utazási költséget átvállalta,  

és a színházjegyek árához is hozzájárult.

Szovátai Vezetőképző
Erdélyi diákok és tanáraik találkoztak Szovátán 

a Rákóczi Szövetség szervezésben

ményének megtekintésére nyílt lehetőség, majd a Déri 

Múzeumban Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájának két 

darabját csodálhatták meg. A délelőtt zárásaként a frissen 

felújított Debreceni Református Nagytemplomot járta be 

a társaság a főhajótól kezdve egészen a padlásig.

Ebéd után Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke kö-

szöntötte a diákokat, majd Kisida Elek orvosprofesszor 

és Takaró Mihály irodalomtörténész tartott előadást.  

A nap végén a Református Kollégium néptáncosai a Haj-

dúság néptánc-kincséből adtak ízelítőt, majd közös tánc-

mulatságra hívták a diákokat. A kísérőtanárok egy pohár  

bor mellett ismerkedtek. Vasárnap kora délelőtt egy fórum 

keretében a résztvevők megoszthatták a vezetőképzőről 

szerzett tapasztalataikat, míg a szervezők az utazási lehe-

tőségekről és a nyári táborokról tájékoztatták az ifjúsági 

szervezetek képviselőit. A hétvége programja közös isten-

tisztelettel, illetve szentmisével ért véget.

Szovátán, a Teleki Oktatási Központban került megren-

dezésre a Rákóczi Szövetség XXI. Kárpát-medencei Kö-

zépiskolás Vezetőképzője. A rendezvényen 12 erdélyi kö-

zépiskola ifjúsági szervezetének 65 képviselője vett részt.  

A találkozás fő célja az ifjúsági szervezetek vezetőinek kép-

zése, az iskolák kapcsolatrendszerének erősítése, illetve 

egy tartalmas és szórakoztató együttlét biztosítása volt.

A péntek esti megnyitón Nagy Domonkos köszöntöt-

te az egybegyűlteket, majd gróf Teleki Kálmánnak adta 

át a szót. Előadásában a Teleki család sorsáról, valamint  

a gernyeszegi kastély második világháborút követő elvesz-

téséről, majd annak visszaszerzéséről és felújítási munká-

latairól mesélt. A vacsorát követően a diákok táncházban 

szórakoztak és ismerkedtek, ahol Boróka Néptáncegyüttes 

tagjai felcsíki táncokat tanítottak a résztvevőknek.

Írta:Görcsös Katalin

2016. április 15-17.

2016. április 15-17.

A rendezvény második napján Fráter Olivér, a Nemzet-

stratégia Kutatóintézet elnökhelyettese tartott előadást 

az Intézet munkájáról és az előtte álló feladatokról. Ezt 

követően Petrovay László tájékoztatta a résztvevőket  

a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjairól és szervezete-

inek kínált aktuális pályázatokról. A délelőttöt Kémenes 

Lóránt türi plébános interaktív előadása zárta, melyben az 

igazi értékek keresésére és azok megbecsülésére hívta fel 

a fiatalok figyelmét. Délután az Outward Bound Romania 

élménypedagógiai szervezet trénerei tartottak csapatépí-

tő játékokat. A program célja a diákok kommunikációs- és 

kezdeményező készségének fejlesztése, valamint a veze-

tés elméleti és gyakorlati alapjának elsajátítása volt. A ta-

nárokkal külön csoportban foglalkoztak az oktatók, ahol 

bemutatták, milyen élménypedagógiai eszközöket vehet-

nek igénybe a tanítási órákon és iskolai rendezvényeken. 

A vacsorát követően a Szászrégeni Lucian Blaga Iskolaköz-

pont színjátszó körének zenés, táncos előadása zárta az es-

tét. Vasárnap reggel Barabás Miklós, a Civil Elkötelezettség 

Mozgalom aktivistája beszélt a szervezet munkásságáról, 

és hangsúlyozta a civil szervezetekben folytatott tevé-

kenységek fontosságát. Előadásában biztatta a diákokat 

az őket is érintő közösségi ügyek felvállalására, valamint 

hatékony érdekérvényesítési eszközöket mutatott be  

a hallgatóságnak jövőbeli céljaik eredményes megvaló-

sításához. A rendezvény kellemes hangulatban zajlott,  

a résztvevők élvezték a változatos programot. A Rákóczi 

Szövetség képviseletében Nagy Domonkos István, Petro-

vay László és Görcsös Katalin vettek részt az eseményen.

Írta: K.I.

Írta: K.I.
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Kárpátaljai körút

Március 29-én Ungváron tettek látogatást. A Drugeth 

Magyar Tannyelvű Gimnázium igazgatója, Kovács Péter 

örömét és köszönetét fejezte ki a Rákóczi Szövetségnek, 

hogy intézményükben is alakulhat ifjúsági szervezet.  

Az érdeklődő diákoknak és tanároknak Nagy Domonkos 

István és Petrovay László beszélt a Szövetség történeté-

ről, munkájáról és a megnyíló lehetőségekről. Az előadást 

követően a jelenlévők egyhangúan döntöttek a szervezet 

megalapításról. A Dayka Gábor Középiskolában Keszler 

Stella, az iskola igazgatója köszönetét fejezte ki a Rákóczi 

Szövetségnek, valamint a tanártáborokban való részvétel 

lehetőségéről érdeklődött. A nap zárásaként a Kárpátaljai 

Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének elnöké-

vel és a szervezet két aktivistájával találkozott a küldött-

ség. Nagy Domonkos tájékoztatta Bogáthy Boglárkát,  

a KMDFKSZ elnökét, hogy a Rákóczi Szövetség milyen 

lehetőségeket nyújthat az egyetemista szervezeteknek. 

A találkozó alkalmával együttműködési megállapodás ír-

tak alá.Március 30-án munkácsi és beregszászi iskolákban 

tettek látogatást a központi iroda munkatársai. Elsőként 

a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatójával, 

Schink Istvánnal találkoztak. A Szent István Líceumban, 

Kristofóri Olga igazgatóasszony fogadta a küldöttséget. 

Beregszászon elsőként a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-

gyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetébe látogattak.  

A tájékoztató előadás meghallgatására közel száz diák 

gyűlt össze. Az előadást követően a jelen lévők egyhan-

gúlag határoztak az ifjúsági szervezet létrehozásáról. Ezt 

Kárpátaljai Vezetőképző, Visk

A viski rendezvényen 12 kárpátaljai középiskolai ifjú-

sági szervezet 72 diák- és tanár képviselője vett részt.  

A hétvége célja a nemzeti összetartozás erősítése, a kár-

pátaljai diák- és tanár-vezetők képzése, kapcsolatrend-

szerük erősítése, illetve egy tartalmas és jó hangulatú 

együttlét biztosítása volt. A program az „érték és ifjúság” 

gondolat mentén szerveződött.   A péntek esti megnyitó 

ünnepségen a Rákóczi Szövetség nevében Csáky Csongor 

főtitkár köszöntötte a résztvevőket, majd egy kötetlen be-

szélgetésre hívta a tanárokat. Közben Görcsös Katalin a he-

lyi tájházban játékos ismerkedési estet tartott a diákoknak.

Másnap délelőtt a Kölcsey Ferenc Középiskola díszter-

mében a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából em-

lékeztek az egybegyűltek, ahol Varga Sándor, a Visk 

Jótékonysági Alapítvány elnöke köszöntötte a jelenlé-

vőket, majd Czébely Lajos helyi tanár a viski vár és a vár-

fürdő történetéről tartott előadást.

Ezt követően a viski Turul-emlékműnél folytatódott  

a megemlékezés, ahonnan a résztvevők lovasszekereken 

indultak a Várhegy lábához. A diákok és elszánt tanáraik  

a helyiek vezetésével innen gyalogoltak fel a Várhegy csú-

csára. A békeszerződés aláírásáról, annak pontos idejében 

egy perces néma csenddel emlékeztek meg. A túrát köve-

tően az iskola dísztermében Benedek Fülöp, az OTP Bank 

ügyvezető igazgatója, valamint a hétvégi találkozó fő tá-

mogatója rövid előadást tartott a bank kárpátaljai szerep-

vállalásáról, majd Csáky Csongor főtitkárral a résztvevők-

nek átadták a Szövetség és az OTP Bank közös ösztöndíját.

Kárpátaljai diákok és tanárok találkoztak  
a nemzeti összetartozás jegyében Visken. A nemzeti összetartozás 
jegyében került megrendezésre június 3. és 5. között a Rákóczi 
Szövetség középiskolás vezetőképzője Kárpátalján.

Vasárnap délelőtt a Rákóczi Szövetség tevékenységéről,  

a diákok és tanárok részére kínálkozó lehetőségekről adott 

tájékoztatást Csáky Csongor és Pálinkás Barnabás. Az is-

mertetés párbeszéddé alakult, ahol a résztvevők is meg-

osztották véleményüket, tapasztalataikat. A felekezetek 

szerinti Istentiszteleteket követően közös ebéddel zárult  

a középiskolás vezetőképző.A rendezvénynek a viski Kölcsey 

Ferenc Középiskola adott otthont, az ellátást és az elszállá-

solást a helyi Zöld Falusi Turizmus Egyesület biztosította.

követően a Főiskola Hallgatói Önkormányzatának elnöké-

vel, Gál Tamással, valamint további HÖK-ös képviselőkkel 

találkoztak az iroda munkatársai. Az előadást követően itt 

is a szervezet megalakulásáról döntöttek a hallgatói ön-

kormányzat tagjai. Március 31-én a Péterfalvi Református 

Líceumban, az Aklihegyi Oktatási Központban, a Feketear-

dói Középiskolában, a Csapi Széchenyi István Középiskolá-

ban, a Nagydobronyi Középiskolában és a Nagydobronyi 

Református Líceumban döntöttek ifjúsági szervezet meg-

alapításáról. Április 1-jén a Kossuth Lajos Középiskolában 

és a Zrínyi Ilona Középiskolában került sor szervezetalapí-

tásra. E napon Csáky Csongor főtitkár és Pálinkás Barnabás 

is Kárpátaljára látogatott, és további két Feslő-Tiszavidéki 

településen, Visken a Kölcsey Ferenc Középiskolában, vala-

mint Técsőn a Hollósy Simon Középiskolában alapítottak 

ifjúsági szervezetet. A Kárpátaljai körút összegzéseként 

elmondható, hogy mindenhol szívesen fogadták a kül-

döttséget. A Rákóczi Szövetség képviselői a hét folyamán 

összesen tizenhét intézménybe jutottak el szervezetláto-

gatás, illetve szervezetalapítás céljából. Összesen három 

korábban létrejött szervezetet látogattak meg, valamint ti-

zennégy új szervezetet alapítottak, melyek közül tizenket-

tő ifjúsági, azaz középiskolai, kettő pedig helyi, egyetemi 

szervezet.

Írta: Görcsös Katalin

2016. június 3-5. 2016. március 29 – április 1.

A Rákóczi Szövetség munkatársai: Szenyó Diana, Nagy Domonkos István 
és Petrovay László március 29-e és április 1-je között Kárpátaljára utaztak, 
ahol meglátogatták a Rákóczi Szövetség több ifjúsági szervezetét, valamint 

számos új szervezet alapításánál voltak jelen.

Írta: K.I.
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INFOPROG 2016
2016. április 21-22. között immár huszadik alkalommal 

rendezték meg az Infoprog középiskolás programozói 

versenyt Füleken a Kárpát-medence több száz magyar 

középiskolájának és diákjainak részvételével. A vetélke-

dővel egyidőben zajlott a „Hogyan legyünk a wall street 

farkasai” elnevezésű tanácskozás Salgótarjánban, melynek 

a József Attila Művelődési és Konferencia Központ adott 

otthont. Az INFOPROG2016 informatikai verseny a Füleki 

Gimnázium, az Infotér Egyesület, az e-Talentum Nonprofit 

Kft., a Rákóczi Szövetség, valamint a Nemzeti Hírközlési és 

Informatikai Tanács (NHIT) szakmai együttműködésének 

köszönhetően jött létre. Az országosan egyedülálló kez-

deményezés döntőjét két levelező forduló után tartották, 

ahol az indulók programozói és felhasználói kategóriában 

vetélkedhettek. Ez a verseny volt egyúttal a szlovákiai ma-

gyar középiskolák országos bajnoksága is. Idén összesen 

több mint 3 millió Ft értékű jutalmat osztottak ki a nyerte-

sek között. 80 döntőbe jutott tanuló közül bíráló bizottság 

Szakképzéssel a magyar-magyar kapcsolatok fejlesztésé-

ért és a vidék népességmegtartó szerep erősítéséért cím-

mel, ötödik alkalommal szervezetek szakmai találkozót 

2016. április 15-17. között Egerben.  Az eseményen tizenhat 

Kárpát-medencei agrár középiskola közel száz tanár- és 

diák képviselője vett részt.  A résztvevők Somorjáról, Ud-

vardról, Ipolyságról, Viskről, Beregszászról, Nagyváradról,  

Székelyudvarhelyről, Gyergyószentmiklósról, Magyarkani-

zsáról, Topolyáról, Törökkanizsáról, Csókáról, Szabadkáról, 

Putnokról, Sátoraljaújhelyről és Hevesről érkeztek.

A rendezvény a Rákóczi Szövetség, Eger Megyei Jogú Vá-

ros Önkormányzata és az Egri Szakképzési Centrum közös 

szervezésében valósult meg. A szervezést és a hátteret az 

Kárpát-medencei agrár
konferencia, Eger

Egri SZKC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátó-

ipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma bizto-

sította. A rendezvény keretében az egri városháza díszter-

mében együttműködési megállapodást írt alá a Rákóczi 

Szövetség és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Hivatal nevében Csáky Csongor főtitkár és Palotás József 

főigazgató-helyettes. A találkozón előadást tartott Vasas 

Joachim agrártörténész, Palotás József főigazgató-helyet-

tes, Für Dezső, az OTP Bank heves megyei igazgatója és Kö-

teles László, Komlóska polgármestere. A hétvégi találkozó 

díszvacsoráján Halzl József köszöntötte a résztvevőket  

a Rákóczi Szövetség nevében.

választotta ki a legjobbakat. Többen százezer forint nagy-

ságrendű oktatási ösztöndíjat, valamint számítástechnikai 

eszközöket kaptak, az iskolák pedig tárgynyereményben 

részesültek. Az INFOPROG verseny döntőjében az elmúlt 

20 évben több mint 2000 diák és közel 250 felkészítő tanár 

vett részt 50 Kárpát-medencei magyar tannyelvű középis-

kolából. A döntőig 2016-ban 15 iskola jutott el Erdélyből, 

Szerbiából, Magyarországról és Szlovákiából.

Az idei konferencia a pénzügyi tudatosság témáját járta kör-

be, továbbá a szervezők célja az volt, hogy a pályaválasztás 

előtt álló diákokat a számítástechnika irányába orientálja, 

valamint felhívja a döntéshozók figyelmét, hogy az infor-

matikai oktatás megreformálása napjaink egyik kiemelt fel-

adata. A konferencia fővédnöke Vágujhelyi Ferenc, a Nem-

zeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) elnöke volt. 

 A tanácskozás színvonalát emelte még többek között Oláh 

Márton, az FHB Bank Zrt. vezérigazgatója és Biró Albert, az 

Infotér Egyesület és a Rákóczi Szövetség elnökségi tagja.

Írta: K.I.

 2016. április 15-17.

Az érthető Dél-Szlovákiáért 
Pályázati eredmények 

SZERVEZETI ÉLET

A Rákóczi Szövetség 2015 novemberében pályázati felhí-

vással fordult a szlovákiai vállalkozásokhoz és civil szer-

vezetekhez. „Az érthető Dél-Szlovákiáért” elnevezésű ki-

írással a magyar nyelv minél szélesebb körű használatát 

célozták meg. A pályázatot magyar és szlovák nyelven is 

elérhetővé tették az érdeklődők számára. Március 15-i 96 

érvényes pályázatot nyújtottak be a szlovákiai vállalkozá-

sok. A Szövetség elnöksége mind a 96 pályázatot támo-

gatta, összesen 32 900 euró értékben. A pályázatot azzal  

a céllal hirdették meg, hogy anyagi-, nyelvi- és grafikai tá-

mogatás révén elősegítse a szlovákiai magyar nyelv minél 

szélesebb körű használatát a vállalkozások és civil szerve-

zetek közreműködésével. A kétnyelvű feliratok elkészítésé-

re az érdeklődők 1 000 euró értékben nyújthattak be kérel-

met a Rákóczi Szövetséghez. Pályázni lehetett kétnyelvű 

cégtábla, kirakat- és gépjármű-felirat, étlap, termékleírás, 

címke, kulturális, sport és egyéb területek feliratainak elké-

szítési költségeire. A Rákóczi Szövetség minden kérelme-

zőnek ingyenes szolgáltatást biztosít a szövegek fordításá-

hoz és grafikai tervezéséhez. A Szövetség nyelvi, szakmai 

partnere a Pro Civis Polgári Társulás.

SZERVEZET, VÁLLALKOZÁS NEVE TELEPÜLÉS TEVÉKENYSÉGI KÖR

OVeS s.r.o. Lég wellnesz - fitnesz - étterem - kávézó

METÁL MONT MKM spol. s.r.o. Nagyudvarnok natúr termékek, kozmetikumok értékesítése

Csiliznyárad községi hivatal Csiliznyárad Kozsegi hivatal

Sestertius s.r.o. Érsekújvár pénzváltó

Bence Németh - TABU Grill& Bar Dunaszerdahely vendéglátóipari egység üzemeltetése

Sándor Peresztegi, PhD. - Dr. Kim & Peresztegi  

Hungagu Biogyógyászat

Dunaszerdahely biogyógyászat

K&j Team s.r.o. -NG-Nábytok Gabčíkovo Bős bútorkereskedés

1.SENIOR CITY a.s. Pozsony kávézó, szállás- és éttermi szolgáltatások

Gabriel Molnár Dunaszerdahely ugrálóvárak, légvárak, csúszdák működtetése és bérbeadása

team KOLLER s.r.o. Dunaszerdahely bemutatóterem kirakatának matricázása, szórólapok kinyomtatása

Ján Dohorák - akiroN Dunaszerdalehy gépi hímzés

ARPEKA s.r.o. Szenc nyelvkurzusok, gyerektáborok, kulturális rendezvények szervezése

MEDIFIT CARE s.r.o. Pered szolárium gépek forgalmazása

CSIGA MA Mihalics Attila Gúta Patio - Cukrászda

Elme s.r.o. Oroszka informatikai tanácsadás

VARIA PRINT OnlineStudio XBIKE s.r.o. Komárom kétnyelvű hirdetések, weboldal készítés és grafikai munkák

Ferdinand s.r.o. Szepsi vendéglátói szolgáltatások

Mgr. Art. Zuzana Oeros - ORFLEX Szenc magyar információs portál kialakítása

7 vezér rusztikus étterem/Bognár Lívia Hetény vendéglátói szolgáltatások

Peter Petrik - Permesso Komárom étterem

Sv. Anasztázia n.o. Egeg idősek napközi otthona

DUNAMOBILI  s.r.o. Dunaszerdahely bútorkereskedés

JUPAL s.r.o. Csallóköztárnok műholdas televízió-, kábeltévé- és internet szolgáltatói partner

CSEMADOK  ASZ  Zétény Zétény kulturális tevékenység

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sárói Egyházközsége Sáró gyülekezet

Penzion-Restaurant DORI Deáki panzió, étterem

Karol Csernus Ipolybalog borászat

NAVIGARE s.r.o. Párkány tengeri hajóvezetői képzés

Ing. Zoltán Gasparik G-geo Ipolyszakállas geodézia, földmérés

BiPi  s.r.o. Dunaszerdahely cserkészbolt

Privat Café & Restaurant Királyhelmec étterem

Huszár Tibor Nagymegyer vendéglátóipari tevékenység

Írta: K.I.

Írta: K.I.
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Városi Sportegyesület Párkány sportszervezet

Ladislav Bédi - Sladké Dobro Komárom elektromos lámpák gyártása

Zlatica Kondásová Kistárkány Marásza vendégház

Jozef Prohászka Komárom horgászüzlet, virágüzlet

Eva Ivicze ,,Bistro63,, Albár étterem

Pro Bono Polgári Társulás Bős akkreditált ápolónő képzés, gondozói szolgáltatások

EuroPRESS B.K. s.r.o. Bátorkeszi csomagolóanyag gyártás

BAGPRESS s.r.o. Bátorkeszi papírtasak, kartondoboz gyártás

Mira Office s.r.o. Zselíz iskola-, irodaszer kis- és nagykereskedés

Szuh Benjamín – SZUHVIN Hetény szőlészet, borászat, vidéki turizmus

B.ADEN Pension vagy B.ADEN s.r.o. Nagymegyer panzió

Ing. Szabó Ladislav Zselíz gépkölcsönzés

Zoltán Derján - Z Laser Komárom lézerrel való gravírozás és vágás

Molnár Monika - Babóca Dunaszerdahely gyermekruházati bolt

Agáta Sáraiová - BAMBINO Zselíz babakelengye, babakocsi, játékok és kiegészítők kiskereskedés

Csemadok Zselízi Alapszervezete Zselíz kulturális tevékenység

Szilárd Sládeček SLEDY Dunaszerdahely Kobyla kávézó

Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár Somorja könyvtár

EU-FOOD spol. s.r.o. Dunaszerdahely gyorséttermi szolgáltatás

infopoint s.r.o. Dunaszerdahely mobil kávézó

OZ Artis művelődési-, képességfejlesztő-, és rehabilitációs 

központ

Párkány művelődési-, képességfejlesztő-, és rehabilitációs központ

Ilko családi farm Lelesz állattenyésztés - bértenyészet

Gútai Kutyakiképző Klub Gúta kutyakiképzés

Alternatíva s.r.o. Komárom társasház- és épületkezelés

Lívia Bognárová Komárom fodrászat

GUMPARKO s.r.o. Galánta palackozott minőségi borok forgalmazása

Harmonia DS s.r.o. Dunaszerdahely sütöde, pékség

Nagyszarvai Alapiskola mellett működő Szlovákiai Magyar 

Szülők Szövetségének Alapszervezete

Nagyszarva szabadidős-, kulturális-, tanulmányi tevékenységek lebonyolítása, 

szervezése

ZELKOV - OC s.r.o. Bátorkeszi gazdabolt, háztartási bolt, kis- és nagykereskedés

Renáta Árvaiová - WIZARD Köbölkút textil- és divatáru kiskereskedés

Attila Marosi Gúta kézzel készített szappanok növényi olajakból ill. kézzel kevert fürdösók 

természetes anyagokból

EDICTUM s.r.o. Diósförgepatony taneszközök fejlesztése és forgalmazása, elektromos berendezések 

tervezése

Mediaworks s.r.o. Szepsi a Szepsi Városi Televízió megbízott működtetője

Ladislav Tóth Sajószentkirály szórólap kampány

Georgica s.r.o. Fülek vendéglátás, gasztronómia

László Jaskó - Jaskó Mix Ipolykeszi kiskereskedelem-vegyesbolt

István Csajka - Správa bytov Somorja társasház- és épületkezeléssel kapcsolatos tevékenységek

CSPK s.r.o. Komárom Család- és párkapcsolat segítő központ

LA-JO TRANS s.r.o. Érsekújvár nemzetközi- és belföldi teherfuvarozás

TOKAJ OBSIDIUS s.r.o. Kisbári borturizmus

BABYLON LANG s.r.o. Nagymegyer angol nyelvi tanfolyamok, szolgáltatások és konzultácios tevékenység 

magyar és szlovák nyelven

OMNIUM perfect s.r.o. Somorja Fitness centrum

Military Historical Museum Oroszka múzeum

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Dunaszerdahely nevelési központ

DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. Bodrogszerdahely kertészeti szaküzlet és gazdabolt

Fészek / Fészek Nagymegyer Fészek Ifjúsági Központ

Pepita-Z s.r.o. Ipolyság rendezvényszervezés

Štefan Bertók Dunaszerdahely szórakoztatóipar, Black&White zenekar

Gúta TV sro Gúta médiaszolgáltatás

FE Sweets s.r.o. Somorja kávézó

Čistý prameň -Tiszta Forrás n.f. Zselíz néptáncegyütteseket működtető szervezet

TCM s.r.o. Komárom számítástechnikai szaküzlet

ATCompnent s. r. o. Nagykürtös gép- és fémipari vállalkozás

IKOA TECHNOLOGY spol s.r.o Nagykürtös indukciós hőkezelést végző cég

Kominvent s.r.o. Komárom könyvelőiroda

Mgr. Peter Tóbiás Komárno weboldal-készítés

CORVIN s.r.o. Nagymegyer Corvin panzió és étterem

Önkéntes Tűzoltók Bögellő Bögellő Önkéntes Tűzoltó Testület

Mgr. Drozdík József - Modrý Dunaj Párkány borászat, borforgalmazás

Katarína Szabová Kamocsa cukrászda és kávézó

AKVADRAT s.r.o. Komárom építésziroda, műterem

Július Fülöp Komárom kiskereskedés

hellogúta Gúta kétnyelvű információs, turisztikai weboldal

ATECH.NET s.r.o. Gúta számítástechnikai szaküzlet

2016. május 25-én, a budavári Magyarság Házában tartotta éves rendes közgyűlését a Rákóczi Szövetség. Dr. Halzl József, 

a Rákóczi Szövetség elnöke nyitó beszédében köszöntötte az 54 megjelent tagot. Ezt követően Dr. Ambrus Sándor Csaba 

felügyelőbizottsági jelentését hallhatta a résztvevő közönség, majd Csáky Csongor főtitkár és Dr. Ősi Barnabás Bence 

számoltak be a Rákóczi Szövetség 2015. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról. A 2016. évi programterv és költségve-

tés megtárgyalását követően, Dr. Ugron Gáspár ismertette a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.  

A hivatalos beszámolók után Martényi Árpád tájékoztatta a közgyűlést Hábel György, a Rákóczi Szövetség egyik alapító-

jának haláláról, illetve méltatta a Szövetség tevékenységét.

A Rákóczi Szövetség éves rendes 
közgyűlése a Magyarság Házában

Írta: K.I.

„Hiánypótló az az önzetlen civil munka, amelyet a Rákóczi 

Szövetség az anyanyelv megőrzése érdekében a Felvidéken 

végzett az elmúlt több mint 20 évben – jelentette ki Soltész 

Miklós. A közösségek megerősítésében és a magyarság meg-

tartásában szerzett tapasztalataikkal a jövőben stratégiai 

partnerként segítik a kormány munkáját – tette hozzá az 

EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolato-

kért felelős államtitkára, amikor Csáky Csongorral, a Rákó-

czi Szövetség főtitkárával és dr. Ugron Gáspár

Gábor alelnökkel stratégiai partneri megállapodást írt alá.”

forrás: EMMI – Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kap-

csolatokért Felelős Államtitkárság

Stratégiai partnerként segíti a magyarság 
megmaradását a Rákóczi Szövetség
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KÁRPÁTALJAI UTAZÁSI PROGRAM

A Rákóczi Szövetség együttműködésben a Kárpátaljáért 

Felelős Kormánybiztossággal kárpátaljai utazási pályáza-

tot hirdetett 2016 áprilisában magyarországi nyugdíjas- és 

egyházi közösségek részére annak érdekében, hogy fel-

lendítsék a kárpátaljai régió idegenforgalmát és erősítsék 

a magyar-magyar kapcsolatokat. Az elmúlt években szinte 

teljesen megszűnt a Magyarországról érkező turistaforga-

lom Kárpátalján. A pályázat keretében 100 utazó csoport, 

több mint 4000 tagjának kárpátaljai kirándulását támo-

gatják közösségenként 200 ezer forint utazási költségát-

vállalással. A Kárpátaljára utazó csoportok átlagosan két 

éjszakát töltenek el a régió panzióiban és a falusi turizmus 

szállásain, így több tízmillió forinttal támogathatják a nehéz 

gazdasági helyzetbe került helyi emberek megélhetését.

Írta: K.I.

100 magyarországi nyugdíjas- és egyházi közösség több mint 4000 
tagja kirándulhat Kárpátaljára az év hátralévő időszakában a Rákóczi 
Szövetség és a Kárpátaljáért Felelős Kormánybiztosság együttműködésének 
köszönhetően.

A SZERVEZET NEVE TELEPÜLÉS CÉL

 Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub  Edelény Kárpátaljai-körutazás

"Hegyen-Völgyön" Természetjáró Sportegyesület Nyíregyháza Kárpátaljai-körutazás

"Szívügy Klub" Szívbetegek Klubja Szentes Szentes Kárpátaljai-körutazás

"Egyetértés" Nyugdíjas klub Tornyospálca Kárpátaljai-körutazás

Alpokalja Nagycsaládos Egyesület Szombathely Szombathely Kárpátaljai-körutazás

Bábolna Bábolna Nagyborzsova

Bácskertes Bácskertes Nagydobrony

Barangoló  Néptáncegyüttes Törökszentmiklós Kárpátaljai-körutazás

Bercel Bercel Tiszapéterfalva

Bp. Országúti Szent István első vértanú Plébánia Budapest Beregszász-Nagyszőlős

Budaörsi Kertbarátok Dr. Luntz Ottokár Köre Budaörs Kárpátaljai-körutazás

Budapest-Rákóczi Klub Budapest Kárpátaljai-körutazás

Budapest Pestszentlőrinci Kossuth téri Református Egyházközség Budapest Kárpátaljai-körutazás

Budapesti Gazdasági SzKC Budapest Beregszász

Budapesti Kaszás Attila Diákkör Budapest Beregszász

Csaba József Honismereti Egyesület Körmend Nagyszőllős, Huszt, Técső

Csabai Kolbász Klub-Egyesület Békéscsaba Kárpátaljai-körutazás

Debreceni SzKC Debrecen Nagymuzsaly

Debrecen-Ondódi Margaréta nyugdíjas klub és Ondód-Macs Reform tus 

Gyülekezet

Debrecen-Ondód Ungvár-Munkács

Derecskei Öregfiúk Labdarúgó Csapat Derecske Nagyszőlős-Técső

Edelényi Görög Katolikus Egyházközség Edelény Kárpátaljai-körutazás

Édesvíz Természetbarát Egyesület Hagyományörző-Hadisír Gondozó-felku-
tató Kegyeleti Klub

Veszprém Kárpátaljai-körutazás

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Eger Nagymuzsaly

Egri Szakképzési Centrum Eger Nagymuzsaly

Egri Szakképző Centrum Kereskedelmi, Mezőgazdasági, és Vendéglátóipari 
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Eger Nagymuzsaly

Együtt a Dögei Nyugíjasokért és Megváltozott Munkaképességűekért 
Egyesület 

Döge Ungvár-Munkács

Erdélyi Kárpát -Egyesület Marosvásárhely Kárpátaljai-körutazás

Erkel Ferenc Vegyeskar Szécsény Kárpátaljai-körutazás

Fehérgyarmati Református Egyházközség Fehérgyarmat Kárpátaljai-körutazás

Felsődobsza Felsődobsza Munkács

FÉNYSUGÁR NYUGDÍJAS EGYESÜLET Orosháza Kárpátaljai-körutazás

FŐNIX SOMOGYI NAGYASSZONYOK EGYESÜLETE Patalom Beregszász-Ungvár

Gödöllői Norbertinum Premontrei Kollégium Gödöllő Visk

Gyömrői "Boglárka" Nyugdíjas Klub Egyesület Gyömrő Kárpátaljai-körutazás

Győr Győr Nagydobrony

Győri Polgári Nyugdíjas Kör Győr Visk

Hódmezővásárhely Helyi Szervezet Hódmezővásárhely Kárpátaljai-körutazás

Hódmezővásárhely Nyugdíjas Klub Hódmezővásárhely Kárpátaljai-körutazás

Hódmezővásárhelyi HSZC Corvin Mátyás Szakképző Iskolájának Tantestülete Hódmezővásárhely Nagydobrony

Holdfény Nyugdíjas Egyesület Nyíregyháza Kárpátaljai-körutazás

Holdvilág-árok Országjáró és Kulturális Egyesület Pomáz Beregszász-Nagyszőlős

Jászszentlászlói Római Katolikus Plébánia Jászszentlászló Kárpátaljai-körutazás

Kablay Lajos Repülő Bajtársi Egyesület Szolnok Kárpátaljai-körutazás

Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub Tiszaújváros Kárpátaljai-körutazás

KAPTÁR Kateketikai és Pedagógiai Társulás Nyíregyháza Beregszász-Nagyszőlős

Katolikus Karitasz Fegyvernek Beregszász

Kelenye Kelenye Visk

Kertvárosi olvasókör Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Beregdéda

KIncses Belváros Egyesület Budapest Kárpátaljai-körutazás

Kiskunhalas - Alsóvárosi Misszió Alapítvány Kiskunhalas Kárpátaljai-körutazás

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat Kárpátaljai-körutazás

Lacházi Nyugdíjas Klub, Dunaharaszti Nyugdíjas Lkub Kiskunlacháza Kárpátaljai-körutazás

Laskodi Szép korúak Egyesülete Laskod Beregszász-Munkács

Lovászi Olajbányász Nyugdíjas Klub Lovászi Kárpátaljai-körutazás

Margaretta Nyugdíjas Klub, Dunaharaszti Honismereti Kör Dunaharaszti Beregszász-Munkács

Marosvásárhely Marosvásárhely Beregszász

Megbecsültek Társasága Veľka Mača Kárpátaljai-körutazás

Miskolci SzKC Miskolc Beregszász

MOL OLAJIPARI NYUGDÍJAS KLUB Hajdúszoboszló Ungvár

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Győr Visk

Nagykapos és Vidéke Társulás Nagykapos Beregszász

Nagykunságért Civil Fórum Egyesület Karcag Kárpátaljai-körutazás

Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás Nagymegyer Bene

Nagyvaradi Réti Református Egyházközség Nagyvárad Kárpátaljai-körutazás

Nézsa Nézsa Ungvár

Novák Olga Református Nőszövetség Tiszamogyorós Tiszamogyorós Beregszász-Munkács

Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület Nyírbátor Szolyva

Nyíregyháza Nyíregyháza Beregszász

Nyíregyháza-Kertvárosi Görögkatolikus Egyházközség Nyíregyháza Beregszász-Nagyszőlős

Nyugdíjas Pedagogus Egyesület Zalaegerszeg Kárpátaljai-körutazás

Őszidő Nyugdíjas Egyesület Gyál Gyál Makkosjánosi

Őszidő Nyugdíjasklub Százhalombatta Százhalombatta Bene

Polgári BSZC József Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolája Polgár Nagymuzsaly

Pünkösdi túrázók Debrecen Kőrösmező-Fehér Tisza forrása

Putnok Putnok Kárpátaljai-körutazás

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY NYÍRKÉRCS Nyírkércs Huszt- Nagyszőllős

Római Katolikus Plébánia Bárdudvarnok Bárdudvarnok Beregszász-Visk

Rozsályi Görögkatolikus Egyházközség Rozsály Kárpátaljai-körutazás

Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Nagyborzsova

Sebestyén Népfőiskola Dány Dány Beregszász-Csetfalva

Soroksári Nyugdíjas Klub Budapest Kárpátaljai-körutazás

Sóshalmi Olvasókör Hódmezővásárhely Kárpátaljai-körutazás

Szabadságtelepi Óvoda Nyugdíjas Klubja Debrecen Ungvár-Munkács

Szabadszállási Református Egyházközség Szabadszállás Kárpátaljai-körutazás

Szent Anna Főplébánia Egyházközössége Debrecen Kárpátaljai-körutazás

Szent Anna Rózsafüzér Társulat Abasár Beregszász

Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség Szentes Kárpátaljai-körutazás

Szepsi és Környéke Társulás Szepsi Bene

Tapolca Tapolca Beregszász

Tatabányai Árpád Gimnázium Nevelőtestülete Tatabánya Beregszász

Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület Apaj Munkács

Természetvédő Turisták Somogyért Egyesület Kaposvár Kárpátaljai-körutazás

Tiszaörsi Nőklub Tiszaörs Kárpátaljai-körutazás

Tóthfalu Tóthfalu Bene

Tuzséri Református Egyházközség Tuzsér Kárpátaljai-körutazás

Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Kárpátaljai-körutazás

Városi Nyugdíjas Klub (Orlai Petrics Soma Kulturális Központ) Mezőberény Beregszász-Nagymuzsaly

Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület Zalaegerszeg Kárpátaljai-körutazás

Zugló - Rákos Mezeje Budapest Bene

Zuglói Páduai Szent Antal plébániaközösség Budapest Kárpátaljai-körutazás
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ESTERHÁZY JÁNOS  
EMLÉKÜNNEPSÉG 
A Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbizott-

ság idén is megrendezte emlékünnepségét a mártír sor-

sú felvidéki politikus, gróf Esterházy János tiszteletére. 

2016. március 13-án számos szervezet képviseltette magát  

és rótta le tiszteletét a Szép utcában.

Az emlékünnepség délelőtt 10 órakor kezdődött. Az V. ke-

rületi Emléktábla előtt a Szent Margit Gimnázium kórusa 

és az egybegyűltek elénekelték a Himnuszt. Ezt követően 

Martényi Árpád, az Esterházy Emlékbizottság elnöke kö-

szöntötte az ünnepségre érkezőket. Beszédét követően 

Czáboczky Szabolcs szavalatával emelte az ünnepi hangu-

latot. Ez után az ünneplő tömeg a Szent Margit Gimnázium 

kórusának előadásában hallgathatta meg a „Győzhetetlen 

én kőszálom” című II. Rákóczi Ferencnek tulajdonított se-

gítségkérő éneket. Ünnepi beszédet mondott Surján Lász-

ló, Európa parlamenti képviselő, aki Esterházy János alak-

Megemlékezés a csehszlovák-magyar 
lakosságcsere-egyezmény  
70. évfordulója alkalmából

Hetven éve, 1946. február 27-én írták alá a diszkriminatív 

kisebbségpolitikai eszközökkel kikényszerített csehszlo-

vák-magyar lakosságcsere-egyezményt. Az egyezmény 

aláírásának kerek évfordulóján a Rákóczi Szövetség és  

a CSEMADOK udvardi szervezete a kitelepítések egyik 

leginkább érintett településén, Udvardon tartotta meg-

emlékezését. A résztvevők a római katolikus templom-

ban emlékeztek a hét évtizede történtekre, ezt követően  

a településen található Kitelepítettek és meghurcoltak em-

lékművénél helyezték el koszorúikat. Beszédet mondott 

Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke és Őry Péter, 

a Magyar Közösség Pártjának alelnöke.
Írta: K.I.

MEGEMLÉKEZÉSEK

2016. március 13. 

ját méltatta megemlékezve szerepvállalásáról, továbbá 

kiemelte a békés együttélés fontosságát is.

A koszorúzás nyitányaként a kórus elénekelte a „Lux aeter-

na luceat eis – Örök világosság fényeskedjék nekik” című 

latin gregorián éneket. A megemlékezés virágait számos 

civil szervezet, intézmény és azok képviselői helyezték el 

az emléktábla alatt. A Szép utcai ünnepséget a Szózat zár-

ta, amelyet a tömeg a kórussal együtt énekelt.

A megemlékezés az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karán folytatódott. A kórus a Him-

nusszal köszöntötte az egybegyűlteket, majd Martényi 

Árpád méltatta a díszvendégeket, és felkérte Gulyás 

Gergelyt ünnepi beszéde megtartására. Az Országgyű 

lés alelnöke Esterházy Jánost a 20. századi magyar po-

litika egyik legtiszteletreméltóbb személyiségének ne-

vezte, aki bármely nemzet számára példaképül szolgál-

hat. Szavait követően Czáboczky Szabolcs elszavalta  

Márai Sándor Halotti beszéd című versét. 

Az Esterházy Emlékérmet idén László Béla egyetemi ta-

nár kapta a nyitrai magyar pedagógusképzés érdekében 

kifejtett kiemelkedő munkásságáért. A díjazottat Jókai Ti-

bor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöke 

dícsérte, aki beszédében hangsúlyozta, hogy László Béla 

pályafutása alatt lelkiismeretes munkájával hogyan járult 

hozzá a szlovákiai magyar pedagógusképzés fenntartásá-

hoz és fejlesztéséhez, kitérve a szlovákiai magyar társada-

lomban betöltött szerepére is. A másik kitüntetést a kassai 

Szakkay József Szakközépiskola kapta az iskola történelmi 

jelentőségű múltjáért és a felvidéki magyar nyelvű szak-

képzésben betöltött kiemelkedő szerepéért. Az emlék-

plakettet Matej Éva igazgatóasszony vette át. A laudációt 

Kolár Péter, a Csemadok Kassai Választmányának elnöke 

tartotta. Beszédében megemlékezett az iskola múltjáról, 

alapításáról, a fennállása alatt végbemenő változásokról, 

kiemelve fénykorát és az intézmény rangos eseményeit. 

Majd jelenlegi munkásságát és a felvidéki szakképzésben 

betöltött szerepét méltatta.

A díjak átadása között és azt követően a Szent Margit 

Gimnázium kórusa előadásában felcsendülő népdalok 

és énekek szórakoztatták a megemlékezőket. Zárszóként 

Martényi Árpád meghívta az ünneplőket a megemléke-

zést követő állófogadásra, és felkérte a közönséget, hogy 

a kórussal együtt énekeljék el a Szózatot.
Írta: K.I.
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Felvidékről Kitelepített
 Magyarok Emléknapja

A Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztár-

saságból elüldözött, Magyarországra telepített több mint 

százezer magyar emberre emlékezett a Rákóczi Szövetség 

április 12-én, a Felvidékről kitelepített magyarok emléknap-

ján. A Magyar Országgyűlés 2012. december 4-én ellensza-

vazat nélkül fogadta el, hogy ezentúl április 12-e a Felvidék-

ről kitelepített magyarok emléknapja lesz. 

A Rákóczi Szövetség az emléknap alkalmából megemléke-

zést szervezett az Országház felsőházi termében. A meg-

emlékezésen Halzl József, a Szövetség elnöke köszöntötte 

a közel 300 résztvevőt, köztük számos közéleti személyisé-

get, polgármestert, kitelepítetteket és azok hozzátartozó-

it. Halzl József köszöntőjében II. Rákóczi Ferenc fejedelem 

ma is érvényes fohászaiból idézett. A megemlékezésen 

Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke és Őry Péter, a 

Magyar Közösség Pártjának alelnöke mondott beszédet. 

Az események érintettjeként és történész professzorként 

Izsák Lajos emlékezett előadásában. A program része-

ként Czáboczky Szabolcs felvidéki egyetemista olvasott 

fel Fábry Zoltán A vádlott megszólal című művéből és  

Kupec Zsófia énekelt felvidéki népdalokat.

Az emléknap alkalmából a Rákóczi Szövetség 28 helyi- és 

ifjúsági szervezetének támogatta helyi megemlékezését 

Kárpát-medence szerte. A megemlékezés a Kárpát-me-

dencei középiskolások és egyetemisták részére meghirde-

tett, az emléknaphoz kapcsolódó irodalmi- és történelmi 

pályázat díjátadójával ért véget. A pályázatokat Izsák La-

jos történész professzor és Kun Ferencz, a Rákóczi Szövet-

ség Alapítványának kurátora értékelte. A megemlékezés  

műsorát Erdélyi Claudia vezette.

RÁKÓCZIS NAPOK
SZÉCSÉNYBEN

A nógrádi városban néhány éve alakult 12 évfolyamos is-

kola II. Rákóczi Ferenc nevét vette fel. Ez itt egyértelmű 

volt, hisz a város leginkább a Rákóczi-szabadságharc alat-

ti, 1705-ös országgyűlés helyeként vált ismertté. Az iskola 

minden évben a Vezérlő Fejedelem – éppen az itteni or-

szággyűlés adta Rákóczinak ezt a címet – születésnapja 

közeli időben Rákóczis Napokat tart, amikor a diákok és a 

tanárok ünnepségekkel és kulturális rendezvényekkel em-

lékeznek a Rákóczi nagyságáról. Az idei Napokra, a márci-

us 21-i megnyitóra Szövetségünk is meghívást kapott.

A megnyitó ünnepség az iskola Benczúr-galériájában kez-

dődött egy Nógrád-megye természeti kincseit ismertető 

fotókiállítás bemutatásával, majd növendékek és a meg-

hívott vendégek megkoszorúzták az iskola kertjében lévő, 

Kő Pál alkotta Rákóczi-szobrot. Ezután a sokaság átvonult 

a városi kultúrházba, ahol Pancsovai Gergely igazgató 

méltatta az ünnepet és az iskolát, Martényi Árpád pedig 

a Szövetség Rákóczi kultuszban betöltött szerepéről és  

a Fejedelem nagyságáról beszélt. Az iskolagyűlés kere-

tében került felavatásra az iskola stilizált jelvénye, ame-

lyet ott helyben minden tanár és tanuló fel is tűzött.  

Az ünnepség hangulatát az iskola kórusa és szavalókórusa 

teremtette meg. Az ünnepség után a vendégek diákcso-

portok kíséretében bejárták a város Rákóczi-emlékhelyeit: 

a ferences kolostort, a szobrokat és emléktáblákat. A város 

centrumában áll id. Szabó István szobrászművész egésza-

lakos Rákóczi-szobra, melyet a városi séta végén szintén 

megkoszorúztunk. Az ünnepséget követő baráti beszélge-

tésen Stayer László polgármester, az iskola vezetői és Rácz 

András, a helyi szervezetünk vezetője körében elismeré-

sünket fejeztük ki az iskolai megemlékezésekért, a Rákó-

czi-kultusz ápolásáért, továbbá Petrovay László szövetségi 

munkatárssal szorgalmaztuk, hogy mind a város, mind 

az iskola csatlakozzanak a Szövetségünk által szervezett 

programokhoz. 

Írta: Martényi Árpád

Írta: K.I.

2016.március 24.

2016. április 12.
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A Rákóczi Szövetség 2016. március 4-6. között Magyarka-

nizsán rendezte meg a délvidéki helyi- és ifjúsági szerve-

zeteki vezetőinek vezetői számára találkozóját. A prog-

ram megszervezésében és lebonyolításában Pósa Károly  

és Kávai Szabolcs, a Magyarkanizsai helyi szervezet veze-

tői segítettek. 2016. március 4-én délután Csáky Csongor 

köszöntőjével kezdődött a rendezvény. A Szövetség fő-

titkára bebeszámolt egy Délvidéken szervezés alatt álló 

középiskolás vezetőképzőről, az idén első ízben megren-

Délvidéki Tanácskozás 
dezésre kerülő Ópusztaszeri Anyanyelvi Táborról és arról, 

hogy a Szövetség az idei évben még több délvidéki te-

lepülést von be Beiratkozási Programjába. Pósa Károly és 

Kávai Szabolcs üdvözölték a helyszínre érkezett negyven 

résztvevőt, majd Nagy Domonkos István röviden ismer-

tette a Szövetség munkáját, a helyi szervezetek számára 

kínált lehetőségeket és a 2016-os év programját. Az est 

Sagmeister Ernő helyi borász borkóstolójával zárult. Szom-

baton reggel Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

A kitelepítettekre emlékeztek Tatán
2013 óta minden évben április 12-én a Felvidékről kitelepí-

tett magyarokra emlékezik az ország. 

Tatára és a környező falvakba, az onnan kitelepített svá-

bok helyére, 153 családot telepítettek át Szőgyénből.  

A szőgyéniek jól beilleszkedtek a befogadó település lakosai  

közé, ma is összetartó közösséget alkotnak.

A megemlékezés a Mindszenty-téren lévő szőgyéni emlék-

keresztnél kezdődött, ahol Vígh Gábor, Szőgyén polgár-

mestere mondott beszédet. Az emlékezés a Városházán 

Dálnoki Találkozó
A Rákóczi Szövetség erdélyi szervezeti kapcsolatainak 

és tevékenységének megerősítése érdekében egy szűk 

körű tanácskozást szervezett 2016. február 12-14. között 

Dálnokon, a Barabás Miklós Központban.  A találkozón a 

már elindított Beiratkozási Program szervezőit, valamint 

a jelentősebb erdélyi helyi szervezetek vezetőit, különös 

tekintettel a szórványvidékekre, látta vendégül a Rákóczi 

Szövetség, összesen 21 főt. A résztvevők között jelen volt 

többek között: Kéry Hajnal Bihar megyei főtanfelügye-

lő-helyettes, Erdei Ildikó, a temesvári Bartók Béla Líceum 

igazgatója, Balázs Bécsi Gyöngyi, a válaszúti Kallós Ala-

pítvány elnöke, Vass Levente, a marosvásárhelyi Stúdium 

Alapítvány elnöke, Désről Varga Lóránt vállalkozó és a dési 

iskola igazgatója, Tárkány Margit, a nagyenyedi kollégium 

képviseletében Fodor Brigitta tanár, a máramarosszigeti 

iskolából Pesek Szilárd tanár. Továbbá a szamosújvári, a 

csíkszeredai, a gyergyószentmiklósi, a székelykeresztúri és 

a marosvásárhelyi szervezetvezetők.    

A találkozó azzal a céllal valósult meg, hogy a Rákóczi 

Szövetség erdélyi tevékenységét hatékonyabbá és ered-

ményesebbé tegye, illetve az erdélyi partnerek emberi és 

szakmai együttműködését erősítse.

A hétvégi rendezvényen két előadás hangzott el. Takaró 

Mihály irodalomtörténész a magyar kultúra megtartó ere-

jéről beszélt, illetve Kémenes Lóránt Balázsfalva környéki 

katolikus plébános dél-erdélyi munkájáról számolt be 

lelkesítően. A munkamegbeszéléseken hatékony mun-

folytatódott, ahol Németh Zsolt országgyűlési képviselő, 

Szakály Sándor történész-főigazgató, Bárdos Gyula elnök 

és Martényi Árpád alelnök értékelték a 70 évvel ezelőtti 

eseményeket és azok máig ható következményeit.

A zárszavában Michl József polgármester megköszönte 

mind a szereplőknek, mind a résztvevőknek, hogy ünnep-

pé tették a szomorú emléknapot.

kamódszer egyeztetés zajlott, valamint véglegesítették a 

Beiratkozási Program egyes régiókra vonatkozó megvaló-

sítását. A találkozó résztvevői megismerve egymást, illetve 

egymás nehézségeit, láthatóan erőt és motivációt merítet-

tek munkájukhoz.  Az összejövetelen a Rákóczi Szövetsé-

get Csáky Csongor főtitkár és Pálinkás Barnabás képvisel-

ték. A találkozó helyszínét a MOL Nyrt. biztosította.

A Szövetség képviselői hazafelé Tordán megbeszélést 

folytattak Lőrincz Helgával, Fehér megye főtanfelügyelő 

helyettesével és Bánffy Farkassal. Abban maradtak, hogy 

a Beiratkozási Programot február végén kiterjesztik a teljes 

megyére.

Írta: K.I.

HELYI SZERVEZETEK

2016. március 4-6.

A Felvidékről kitelepített magyarok április 12-i emléknapja- 2016, Budapest 2016.04.12.

helyezés pályázó neve intézmény település pályamű címe

KÖZÉPISKOLÁSOK

különdíj Kupai Dániel Ferenc
Szentannai Sámuel Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium - Karcag
Kenderes

A felvidéki magyarság 

lakosságcseréjének sanyarú sorsa  

különdíj Zink Laura Eötvös József Gimnázium - Tata Tata Családtörténet

különdíj Csanádi István Márk
Szentannai Sámuel Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium - Karcag
Kenderes

1947- Lakosságcsere „Kimondták az ítéletet felettem 

bűnös vagyok, mert magyarnak születtem.”

III. helyezett Kiss Orsolya Czeglédi Péter Református Gimnázium - Léva Nyírágó A hontalanság évei szülőfalumban

III. helyezett
Agócs Noémi 

Bernadett
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Bonyhád Jogtalan jogfosztás

II. helyezett Valner Zsófia Fanni 
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola 

és Kollégium - Karcag
Karcag Egy nyomorgatott elcsatolt nemzet

II. helyezett Verbók Noémi

Gymnázium J. A. Komenského s VJM 

– Comenius Gimnázium, Štúrova 16, 

Želiezovce – Zselíz

Ipolypásztó „...Rájuk emlékezem, róluk beszélek”

I. helyezett Kamuti Gábor
Szentannai Sámuel Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium - Karcag
Nádudvar

A felvidékről kitelepített magyarság kálváriája két falu 

történelme szemszögéből. 

EGYETEMISTÁK

különdíj Duba Attila Selye János Egyetem - Komárom
Garamszent-

györgy
Ki vagyok én ?

különdíj  Kulacs Kinga
Széchenyi István Egyetem 

Apáczai Csere János Kar - Győr
Balony Hőseink karszalaga

különdíj Gere Márton Budapesti Corvinus Egyetem Göd Családi történet

III. helyezett
Herényi Márk 

Barnabás

Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem
Budapest Emlékek a csehszlovákiai lakosságcseréről

III. helyezett  Kacz Mária Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Budapest Marcelháza Isten nem bábjátékos...

II. helyezett Filó Tamás Szegedi Tudományegyetem Bonyhád
„Tündéri kohó”, avagy Bonyhád sorsa a felvidéki 

magyarok betelepítésének nyomán

I. helyezett Fodor Péter Selye János Egyetem - Komárom Kulcsod Deportálás és kitelepítés Csilizradványon

A Kárpát-medencei középiskolások és egyetemisták részére meghirdetett 
irodalmi- és történelmi pályázat díjazottjai:

2016. február 12-14.

Írta: K.I.
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Felvidéki látogatás,
zászlóavatás a balogiványi
református templomban

A Rákóczi Szövetség központi irodáját Kun Ferencz és 

Petrovay László képviselte az ünnepségen. A zászlóava-

tás előtt látogatást tettek több gömöri településen: Lő-

kösházán, Felsőráson, ahol a települések polgármesterei 

(Csolti Lajos, Cselényi Krisztina, Miklós Aladár) fogadták  

a küldötteket. Nemesradnóton a Rákóczi Szövetség Balog-

völgyi Helyi Szervezetének vezetőivel, Homoly Erzsébet-

tel és Pósa Dénessel találkoztak. A zászlóavatásra ünnepi 

műsor és istentisztelet keretében került sor. A vendége-

ket Agócsné Galgóczy Tímea helyi lelkész köszöntötte az 

Apostoli Üdvözlettel, majd igehirdetésre felkérte Nagy 

Ákos Róbertet, a Gömöri Református Egyházmegye espe-

resét. Az istentisztelet után Kun Ferencz előadást tartott az 

1848/49-es szabadságharcról, majd a helyi diákok szavala-

ta és a Csillagvirág zenekar fellépését követően felvonták  

a magyar nemzeti lobogót.

Az ünnepség szeretetvendégséggel folytatódott a kultúr-

házban. Köszöntőt mondott Balyo Tibor, a község polgár-

mestere. Fejes István, a helyi egyházgondnok zárszavában 

kifejezte örömét, hogy a község templomába újra vissza-

kerülhetett a magyar nemzeti zászló, mely a balogiványi 

kisközségnek a megmaradását és ehhez a hit, remény, sze-

retet hármas jelszóval való tettrekészségét jelképezi.Kárpátaljai Tanácskozás 

2016. április 1-3. között első alkalommal került megren-

dezésre Makkosjánosiban a Kárpátaljai Helyi Szervezetek 

Találkozója, amelyre a Rákóczi Szövetség a régióban mű-

ködő helyi- és ifjúsági szervezeteinek vezetőit hívta, hogy 

megvitassák a Szövetség Kárpátaljai munkájának részlete-

it. A megnyitón Csáky Csongor főtitkár és Szalipszki Endre, 

Magyarország beregszászi főkonzulja köszöntötte a részt-

vevőket. Vacsora után a Beregszászi Illyés Gyula Magyar 

Nemzeti Színház művészeinek A koszorú című előadását 

tekinthették meg a jelenlévők.

Szombat délelőtt Keskeny Ernő, Magyarország kijevi nagy-

követe és Dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

gye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fej-

lesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős 

kormánybiztos tartott előadást Magyarország és Kárpátal-

ja kapcsolatáról, illetve az anyaország a térség megsegí-

tésére életre hívott programjairól és támogatásairól. Őket 

Dr. Kisida Elek orvosprofesszor követte, aki előadásában 

lelki- és szellemi bíztatást adott a kárpátaljai magyar kö-

zösség tagjainak. A délután folyamán hosszas beszélge-

tést folytattak a Szövetség munkatársai a helyi szervezetek 

képviselőivel, elsősorban arról, hogy a Rákóczi Szövetség 

miben és hol tudja segíteni a kárpátaljai helyi- és ifjúsági 

szervezeteit. Többek között szóba került a Felső-Tisza-vi-

déken elindított Beiratkozási Program kiterjesztése egyéb 

szórványosodó régiókra; a felvidéki mintára beindítandó 

Mozgó Mozi, illetve az évente megrendezésre kerülő re-

gionális találkozó igénye. Felmerült az is, hogy a jövőben  

a kárpátaljai helyi- és ifjúsági szervezetek közösen emlé-

kezzenek a „Málenkij robot” áldozataira (pl. egy közös 

szolyvai kirándulás keretében).

Az est zárásaként, a vacsora után, bereg-vidéki borok kós-

tolója mellett folytatódott az éjszakába nyúló beszélge-

tés. Vasárnap kora délelőtt egy záró fórumon összegezték  

a résztvevők a tanácskozás tapasztalatait.

Írta: Pálinkás Barnabás

2016. március 19.

2016. április 1-3.

elnökének előadását hallhatta a közönség, majd Kalmár 

Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri 

biztosa számolt be a magyar kormány szomszédságpoliti-

kai fejlesztési munkájáról. Ezután Dr. Halzl József, a Rákóczi 

Szövetség elnöke köszöntötte a rendezvény résztvevőit, 

és a Szövetség Beiratkozási Programjának eredményeiről: 

,, illetve a délvidéki helyi- és iskolai szervezetek fontossá-

gáról beszélt. A délelőtti program Takaró Mihály irodalom-

történész  magyar kultúráról szóló értekezésével zárult.  

Ebéd után Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

és Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke 

ismertették az MNT tevékenységét. Délután a Gyógyfürdő 

szolgáltatásait vehették igénybe a rendezvény vendégei, 

este pedig a Lovasíjász című film délvidéki premierjére lá-

togattak el. A vetítést követően Dr. Obrusánszky Borbálá-

val, a film szereplőjével és szakértőjével beszélgethettek.

Vasárnap délelőtt, Pálinkás Barnabás vezetésével, közös 

fórum következett, amely kötetlenebb beszélgetéssel zár-

ta le  rendezvény programját. A fórum során Faragó Zol-

tán, a tóthfalusi helyi szervezetek vezetője,  – aki egyben 

helyi vállalkozó is – beszámolt az elmúlt évek tapasztalata-

iról, és bíztatta társait a tevékeny  közös munka megkezdé-

sére, folytatására. A rendezvény résztvevői a fórum során 

megállapodtak egy közös levelezőlista létrehozásában, 

valamint megfogalmaztak néhány javaslatot , amelyek  

a Szövetség délvidéki munkáját, kapcsolattartását hatéko-

nyabbá tehetnék.: Ezen túlmenően szó esett arról is, hogy 

Nagybecskereken három, Zentán pedig egy iskolában alakul-

hasson ifjúsági szervezet, valamint a Szabadkai Egészségügyi 

Középiskolában is várják a Rákóczi Szövetség képviselőit. 

Írta: Nagy Domonkos István

Március 19-én nemzeti ünnepünk alkalmából a balogiványi református 
templomban magyar zászlót avattak. Az ünnepséget a Rákóczi Szövetség 
Balogvölgyi Helyi Szervezete, a Balogiványi Református Egyházközség és 
Balogiványi Község Önkormányzata szervezte.

Április 8-án, II. Rákóczi Ferenc halálának évfordulóján az 

Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár kiállítótermében 

Rákóczi emlékhelyeket bemutató kiállítás megnyitójára 

került sor a házigazda intézmény, illetve a helyi Rákóczi 

Szövetség szervezésében. A megjelenteket – többek kö-

zött Lazók Zoltán polgármestert - Takács Tímea igazgató 

köszöntötte, majd Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség 

alelnöke megnyitotta a kiállítást. A megnyitó részeként 

Messik Miklós, a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 

elnöke vetítéssel egybekötött előadást tartott. Elmondta, 

hogy a 2003-ra készült kiállítás anyaga azóta is folyamato-

san bővül, most 64 táblaképből áll, és bemutatja mindazo-

kat a helyeket, ahol Rákóczi és kuruc emlékek találhatók. 

Külön felhívta a figyelmet az Oroszlány-Majk-i táblaképre, 

és utalt Rákóczi és a kamalduli rend kapcsolatára. 

A látogatók meggyőződhettek arról, hogy Rákóczi tör-

ténelmi nagyságát emléktárgyak, táblák, szobrok, épü-

letek hirdetik és őrzik örök időkig a magyar nemzet  

lelkében és hagyományaiban.

RÁKÓCZI KIÁLLÍTÁS 
OROSZLÁNYBAN

Írta: K.I.

Írta: K.I.
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mi, földrajzi és társadalmi ismereteinket is. A Rákóczi em-

lékhelyek közül jártunk Gyömrőn, Romhányban, Borsiban, 

Kassán és Nagymajtényon, az Esterházy emlékhelyek kö-

zül felkerestük Mirovot, Búcsot, Alsóbodokot és Lévát, de 

a magyar-magyar kapcsolatokat ápoltuk minden más ki-

rándulásunkon is. 2016. I. félév A legutóbbi szemeszterben 

(nyugodtan nevezhetjük így, mert ez egy szabadegyetem) 

is 4 előadásra hívta a Klub a tagjait.  Februárban Messik 

Miklós mutatta be az általa vezetett Magyar Emlékekért 

a Világban Egyesületet különös tekintettel a Rákóczi Szö-

vetséggel való kapcsolatára. A Rákóczi- és kuruc emlékek 

című kiállításukat, amely már több mint 50 helyszínen ke-

rült bemutatásra Kárpát-medence szerte, 2003-ban, a 300 

éves évfordulón éppen a Szövetség támogatásával hozták 

létre. Márciusban Cservenka Judit riporter-újságíró mutat-

ta be a Borbély Bartis házaspár „Budapest utcaneveiben 

Először borozókban kezdtük, majd amikor létszámban és 

programban is kinőttük a kocsmák által kínált lehetősége-

ket, akkor rendezettebb és szervezettebb formát öltöttek 

a havi összejövetelek. A MVM tárgyalója, az EGI kultúrter-

me után a Magyarok Háza adott otthont évekig a Klubnak. 

2012-től rövid időre a kibővült budapesti iroda fogadta be 

a tagságot, majd 2014-től a budai Várban lévő Magyarság 

Háza lett az otthona a Klubnak. A Klubnak kötött program-

ja van: a magyar összetartozás, Rákóczi és Esterházy. Aktu-

ális politikai témákkal nem foglalkozunk. A klubnapokon 

mindig tájékoztatást adunk a Szövetség munkájáról, a kö-

zelmúlt eseményeiről és a következő jelentősebb összejö-

vetelekről, megmozdulásokról. Az elmúlt 25 évben közel 

200 klubnap volt és 15 kirándulást szerveztünk a tagság 

részére. A nyári kirándulások túl azon, hogy a közösség 

összekovácsolását szolgálták, mindig bővítették történel-

A RÁKÓCZI KLUB,  
mint a budapesti tagok találkozóhelye

Martényi Árpád és Jeszenszky
Géza előadása Esterházy 
Jánosról, Királyhelmec
A Bodrogközi Magyar Közösség Háza konferenciatermé-

ben, az Emberi Méltóság és Szabadság Napja című prog-

ramsorozat keretében Esterházy Jánosról tartott előadást 

Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke és Jeszensz-

ky Géza, egykori külügyminiszter. 

Martényi Árpád „Esterházy János – egy előrelátó politikus” 

című előadásában a mártír politikus pályáját mutatta be 

a hallgatóságnak, majd Jeszenszky Géza „Esterházy nyo-

mában – kísérlet a trianoni trauma orvoslására” címmel 
Írta: Pálinkás Barnabás

2016. április 26.

A Rákóczi Klub 25 éve indult néhány alapító tag ötlete 
nyomán, hogy havonta találkozzunk és beszélgessünk. 

mesélő történelem” című, egészen különleges, művelt-

ségfejlesztő könyvét. A 600 oldalas könyv mintegy 1000 

köztér nevét magyarázza meg, közben földrajzi területek-

ről, történelmi eseményekről és híres emberekről adnak  

a szerzők igen hasznos ismereteket. A könyvbemutatón 

ott volt az alig pár hete megözvegyült Borbély Bartis Júlia 

is, aki könnyeivel küszködve beszélt a könyvírás fáradalmas, 

de felemelő munkájáról és a megtisztelő érdeklődésről.  

A bemutatás után a könyv jónéhány példánya is elkelt. Ápri-

lisban Tokár Géza szlovákiai szociológus elemezte a márci-

us 5-i szlovákiai parlamenti választások eredményét. Szólt 

a felvidéki magyarság rendszerváltás utáni helyzetéről,  

a korábbi politikai szerepekről és a délszlovákiai gazdasá-

gi helyzetről. Elmondta, hogy a választáson 23 párt indult, 

de a magyarság is 3 pártra adhatta le voksát. Ami a hall-

gatóságot is a legjobban érdekelte, az a felvidéki magyar 

párt, az MKP sikertelensége volt. A szakértő ennek okát  

a megosztottságban és a magyarok aktivitásának csökke-

nésében látta. Májusban a Budapesten tanuló határontúli 

diákok Kaszás Attila Diákköre mutatkozott be a Klubban. 

Leszkó Dóra elnök és Katona Flóra alelnök vetítettké-

pes előadás keretében beszéltek a kör mindennapjairól,  

a 40-50 fős tagság összefogásáról és kulturális program-

jaikról. Elmondták, hogy a legnagyobb segítséget a Rákó-

czi Szövetségtől kapják, amit ők azzal viszonoznak, hogy  

a Szövetség ifjúsági rendezvényein rendezőként segítenek. 

Az idényzáró klubnapon vetődött fel, hogy a Klub, mint  

a Szövetség budapesti csoportja pályázzon a most ki-

írt kárpátaljai kirándulási lehetőségre. Ennek szervezése 

azonnal el is kezdődött. 2016. II. félév A Klub a következő 

szemeszterben is négy klubnapot szervez. Ezek időpont-

ja a következő: szeptember 21., október 5., november 

2. és december 7. Helye változatlanul a Magyarság Háza 

Deák-terme lesz (I. Szentháromság tér 6.). A programban 

mindnyájunk érdeklődésére számot tartó témák szerepel-

nek majd. Erről a tagok értesítést kapnak, vagy a Szövetség 

honlapján tájékozódhatnak. Decemberben pedig egy tea-

délután keretében értékeljük a mögöttünk hagyott évet.

Szeretettel várunk mindenkit a klubnapokra, hogy az átlagos 

18-20 fős hallgatóság gyarapodjék mindnyájunk örömére!

Írta: Martényi Árpád

Gyászhír

Életének 94. évében, 2016. május 4-én elhunyt Hábel 

György, a Rákóczi Szövetség alapító tagja, rubin diplomás 

erdőmérnök, ny. MÁV főmérnök, közíró. Hábel György 

1922. június 23-án Oroszkán született, Debrecenben a Pi-

arista Gimnáziumba járt, 1940-ben Léván érettségizett, 

majd erdőmérnöki tanulmányait a Soproni Egyetemen 

végezte. Innen hívták be katonának, majd nem sokkal ké-

sőbb 1945-ben Bajorországban esett amerikai hadifogság-

ba, de a Csehszlovák Vöröskereszt segítségével hazajutha-

tott szülőföldjére, Lévára. A lakosságcsere következtében 

ismét Magyarországra került, és Miskolcon helyezkedett el 

a MÁV-nál, mint mérnök-főtanácsos. A vasútnál dolgozott 

egészen nyugdíjazásáig. Munkája mellett fáradhatatlanul 

munkálkodott a határon túli magyarság ügyéért. Alapító 

tagja volt a Rákóczi Szövetségnek. Leveleivel, publicisz-

tikájával egy sor fontos, a magyarság egészét érintő kér-

désre világított rá. 94 évesen, életének utolsó napjaiban 

is felvidéki iskolákkal levelezett, sőt rendszeresen tartott 

előadásokat. Tavaly az ő kezdeményezésének köszönhe-

tően jutott el Béres József: Szép magyar ének című da-

loskönyve 1000 határon túli iskolába. Munkájáért egy sor 

kitüntetésben részesült. A Magyar Köztársaság elnökétől 

2011. augusztus 20-a alkalmából a Magyar Köztársasági 

Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át munkája elismeré-

seként (az ország jövője iránti elkötelezettsége, személyes 

példamutatása, a határon túli magyarság élettörténeté-

nek bemutatása, feldolgozása területén végzett munkája 

elismeréseként). 2012-ben a Bethlen Gábor Alapítvány el-

nöke, Lezsák Sándor Teleki Pál-emlékéremmel tüntette ki.

Hábel Györgyöt a Rákóczi Szövetség saját halottjának te-

kinti. Hamvait 2016. június 9-én a Farkasréti temetőben 

helyezték örök nyugalomra.

beszélt a szlovák-magyar együttélés megrázkódtatásairól. 

Mindkét előadó kifejtette, hogy a két nemzet megbékélé-

sének kulcsa Esterházy János rehabilitálása, illetve kitértek 

az autonómia kérdésére is, és rámutattak arra, hogy a két 

világháború közti Csehszlovákiában a szlovák önállóság 

egyik legnagyobb támogatója épp a magyar gróf volt.

A beszélgető estet Pásztor István, a Lorántffy Zsuzsanna  

a Bodrogköz Fejlesztésért Társulás elnöke szervezte.
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